A FÜVÁROSI VÍZMàVEK LEÁNYVÁLLALATA

( FTSZV Kft. tölti ki ! )

NYILATKOZAT
( Kérjük nyomtatott betĦkkel kitölteni! )

Alulírott fogyasztó az FTSZV FĘvárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft. adatkezelésre vonatkozó teljes
körĦ tájékoztatását követĘen a hozzájárulásomat adom, valamint meghatalmazom az FTSZV Kft. munkatársait, hogy
az általam megrendelt háztartási szennyvíz elszállítást a távollétemben is elvégezhessék a lent megadott ingatlanon.
A szolgáltatás teljesítésével, a munkalapon feltüntetett szippantott és elszállításra kerülĘ szennyvíz mennyiségét (m 3 )
elismerem, elfogadom az emésztĘ/mĦtárgy maximális méretéig. Valamint hozzájárulásomat adom ahhoz, hogy az
elszállított kivett/mért mennyiség (munkalapon szereplĘ) adatai felhasználásra kerüljenek egy késĘbbi számla
kiállításához.
Továbbá hozzájárulásomat adom, ahhoz, hogy a FĘvárosi VízmĦvek Zrt.-vel kötött mellékmérĘs díjmegosztási
szerzĘdésem alapján megállapított vízfelhasználási adatokat az Üzletszabályzatban foglaltak szerint a FĘvárosi
VízmĦvek Zrt. az FTSZV Kft. részére számlázási célból átadja, vagy amennyiben a számla kiállítását nem az FTSZV
Kft. végzi, abban az esetben a számlázási feladatok elvégzésével az FTSZV Kft. a DíjbeszedĘ Holding Zrt.-t bízza
meg.
I. Tulajdonos adatai:
Név:
Születési helye:

Születési dátuma:

Anyja neve:
Vezetékes telefon:

06

1

Cégjegyzékszám :

Mobiltelefon:

-

Nyilvántartási szám :

-

1

KSH-szám :
Lakcím/székhely:

2

-

-

Irányítószám:

Helység neve:

Irányítószám:

Helység neve:

3

Út, utca, stb .
Levelezési cím:
Út, utca, stb3.

06
-

Adószám:

-

Házszám:

ép/lh/em/ajtó:

Házszám:

ép/lh/em/ajtó:

Házszám:

ép/lh/em/ajtó:

-

E-mail cím (nem kötelezĘ)

II. Fogyasztási hely adatai:
Irányítószám:

Helység neve:

3

Út, utca, stb .
Az emésztĘ/mĦtárgy maximális Ħrtartalma (m3):
A bekötési (fĘ)vízmérĘ gyári száma:

Felhasználó
azonosító/Partner
kód (FTSZV Kft.)
Partner kód (FTSZV
Kft.)
Folyószámla azonosító - SZFSZ (FĘvárosi VízmĦvek Zrt.)

1

A FÜVÁROSI VÍZMàVEK LEÁNYVÁLLALATA

Szintén, az alábbiak szerint nyilatkozom a költségvetési normatív támogatás igénybevételi jogosultságomról:

Normatív támogatásra jogosult vagyok:

( Jogosultságát X-el jelölje! )

IGEN

NEM

Tudomásul
veszem, hogy
hogy a távollétemben
elvégezhetĘ
szolgáltatásra
vonatkozó
nyilatkozatom
visszavonásig,
a normatív
Tudomásul veszem,
nyilatkozaton megadott
információk
visszavonásig
vagy
az ingatlanon
történĘ tulajdonosváltás
támogatás
jogosultságára
vonatkozó
nyilatkozat
a
Magyarország
mindenkori
költségvetési
törvényének
2.
sz.
mellékletében
bejelentéséig érvényes.
meghatározott feltétel teljesüléséig érvényes.
Amennyiben aafenti
pontjában
változás
áll be, pontjában
a Szolgálató
felé 8 napon
köteles vagyok
Amennyiben
fentinyilatkozatom
nyilatkozatombármyel
vagy személyi
adataim
bármely
változás
áll be,belül
a Szolgáltató
felé 8bejelenteni.
napon belül
köteles vagyok bejelenteni.

Dátum:

________________________

Tanu1

Név:

____________________________________________
Tulajdonos aláírása

Tanu2

____________________________

Név:

____________________________

Lakcím: ____________________________

Lakcím: ____________________________

Szig.:

Szig.:

____________________________

Aláírás: ____________________________

____________________________

Aláírás: ____________________________

2

A FÜVÁROSI VÍZMàVEK LEÁNYVÁLLALATA
Tisztelt
Ügyfelünk!
Tájékoztató
Szolgáltatási rendszerünk biztonságos és jogszerĦ mĦködésének elengedhetetlen feltétele, hogy a háztartási szennyvíz felvételét és átadását igazoló
munkalapjainkat mind az ügyfeleink, mind a Társaságunk helyszínen tartózkodó munkavállalója aláírásával lássa el.
Több olyan partnerünk van, akik korábban kiépítették az utcáról történĘ közvetlen rácsatlakozás lehetĘségét illetve más módon biztosítják kollégáink részére
az automatikus munkavégzés lehetĘségét, anélkül, hogy nekik otthon kellene tartózkodni a szolgáltatás teljesítésekor.
Az Ę igényeikhez igazodva, mellékelve megküldünk egy kitöltendĘ nyilatkozatot, mely teljes körĦ meghatalmazást ad kollégáink részére a helyszíni
munkavégzésre és nyilatkozik arról, hogy az általunk elvégzett munka után a munkalapon feltüntetett, szippantott szennyvíz mennyiségét elfogadja, azt nem
vitatja.
Tájékoztatásukra közöljük,
hogy
amíg
ez az
Társaságunkhoz
hivatalosan
nem érkezik
be, úgy mindenaddig
egyesaalkalommal
a
Tájékoztatásukra
közöljük,
hogy
amíg
az aláírt
aláírtnyilatkozat
nyilatkozat
eredeti példánya
nem érkezik
be Társaságunkhoz,
szolgáltatás
szolgáltatás teljesítésekor
kérjük, személyesen
aláírni
szíveskedjenek
a munkalapokat.
teljesítésekor
minden alkalommal
szükséges
személyesen
aláírni
a munkalapot.
Szintén ezen a nyomtatványon kérnénk, nyilatkozzon a lakossági normatív támogatásra való jogosultságáról.

Az
költségvetésérĘl
szóló
2018.
évi L.
2. sz. mellékletének
I. 2. bekezdésében
Az OrszággyĦlés
OrszággyĦlésaaMagyarország
Magyarország2019.
2020.évi
éviközponti
központi
költségvetésérĘl
szóló
2019.
évitörvény
LXXI. törvény
2. sz. mellékletének
I. 2. bekezAz OrszággyĦlés
Magyarország
2017.
éviközponti
központi
költségvetésérĘl
szóló
C.ártalmatlanított
törvény
2. sz.évi
mellékletében
úgy
rendelkezett,
hogy
a központi
költAz
OrszággyĦlés
aahogy
Magyarország
2014.
évi
költségvetésérĘl
2013.
évi CCXXX.
törvényben
(a szennyvíz
továbbiakban:
Költségvetési
törvény)
úgy3
Az
Országgyűlés
Magyarország
2021.
évi
központi
költségvetéséről
szóló
2020.
XC. törvény
2.
sz. melléklete
11.
1.1.2.
úgy
rendelkezett,
a központi
költségvetés
2019.
január
1. szóló
napjától
háztartási
köbméterei
után
100 pontja
Ft/m
désében
úgy rendelkezett,
hogy
a központi
költségvetés
2020.
január
1.
napjától
ártalmatlanított
háztartási
szennyvíz
köbméterei
3
összegĦ
költségvetési
támogatást
nyújt
ségvetés2021.01.01.
2018.
január
1. napjától
ártalmatlanított
háztartási
szennyvíz
köbméterei
után 100 Ft/m bruttó
rendelkezett,
hogy
a központi
költségvetés
2014.
január
1. napjától
ártalmatlanított
köbméterenként
100,forint
összegĦ
költségvetési
alapján
napjától
a
közműves
csatornahálózattal
el
nem
látott
településrészeken
keletkezett,
szervezett
közszolgáltatás
3
összegĦ
költségvetési
támogatást
nyújt
a
lakosság
számára
a
nem
közmĦvel
összegyĦjtött
háztartási
szennyvíz
közszolgáltatás
díjának
összegĦ
költségvetési
támogatást
nyújt szennyvíz
a lakosság
számára a nem
közmĦvel
összegyĦjtött
háztartási szennyvíz
után
100 Ft/m
a lakosságösszegyűjtött
számára
a nemés
közmĦvel
háztartási
közszolgáltatás
díjának
csökkentése
érdekében.mennyisége (m3) után
támogatást
nyújt
a lakosság
számára
a összegyĦjtött
nem közmĦvel
összegyĦjtött
háztartási
szennyvíz elhelyezett
díjának
csökkentése
érdekében.
keretében
a hatóságilag
kijelölt
lerakóhelyeken
igazoltan
háztartási
szennyvíz
csökkentése
érdekében.
közszolgáltatás
díjának csökkentése
érdekében.
3
100 Ft/m összegű költségvetési támogatást nyújt a lakosság számára a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz közszolA Költségvetési
törvény
2. számú melléklete
az alábbiakról rendelkezik:
gáltatás
díjának
csökkentése
érdekében.
3
A
értelmében
a 100.forint/m
összegű
támogatás igazoltan elhelyezett, nem közmĦvel összegyĦjtött háztartási szennyvíz mennyisége
A fentiek
támogatás
az összegyĦjtött
és a
hatóságilag
kijelölt lerakóhelyeken

(m3) után illeti meg azon települési önkormányzatokat, amelyek a környezet és a vízbázisok védelme érdekében a közmĦves csatornahálózattal el nem látott
a lakossági
(természetes
személyeket)
illeti meg,
településrészein
keletkezett
nemfogyasztókat
közmĦvel összegyĦjtött
háztartási
szennyvíz gyĦjtésérĘl
ártalmatlanítás céljából - a vízgazdálkodásról szóló törvény alapján
szervezett közszolgáltatás keretében - gondoskodnak. Az összeg a fajlagos lakossági ráfordítások (díjak) csökkentéséhez járul hozzá.

-

a közműves csatornahálózattal el nem látott településrészen,

A fentiek értelmében
a bruttóösszegyűjtött
100,- forint / m3és
összegĦ
támogatás
az általuk
az FTSZV
mint közszolgáltató részére átadott
-

a lakossági fogyasztókat (tehát a magánszemélyeket) illeti meg,

-

a közmĦves csatornahálózattal el nem látott településrészeken,

-

nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz minden köbmétere után,

-

amely támogatást az FTSZV az arra jogosultak számára és a részére kiállított számlában érvényesít.
-

az általuk összegyĦjtött, és az FTSZV Kft. mint közszolgáltató részére átadott

Az FTSZV a normatív támogatást abban az esetben érvényesíti számlájában, ha Ön a fent leírtak szerint jogosult rá és jogosultságát iga- nem közmĦvel összegyĦjtött háztartási szennyvíz minden köbmétere után,
zolható módon jelzi az FTSZV felé.
-

amely támogatást az FTSZV Kft. az arra jogosultak számára a részükre kiállított számlában érvényesíti.

Az FTSZV Kft. által érvényesített normatív támogatás az Ön részére a számlájában történĘ jóváírás útján kerül érvényesítésre abban az esetben, amennyiben
Ön a fentiek szerint meghatározott támogatásra jogosult, és jogosultságát igazolható módon jelzi az FTSZV Kft. felé.

A
hogy
a kollégánk
munkalapon
szíveskedjen
X-szel
megjelölni,
vagy
a támogatást
A fentiek
fentiek alapján
alapján kérjük,
tisztelettel
kérjük,
hogy azáltal
Ön Önnek
részéreátadott
a kollégánk
által átadott
munkalapon
X-szel
jelölje be,jogosult-e
amennyiben
Önsem
a fentiek
alapján
igénybevételére.
Tájékoztatjuk,
hogyigénybevételére.
jogosultsága jelzése
esetén az hogy
FTSZV
Kft. a normatív
támogatást
igényelni
érvényesíteni
kívánja
az Ön
jogosult a költségvetési
támogatás
Tájékoztatjuk,
a jogosultsága
jelzése
esetén az
FTSZVfogja,
Kft. aés
normatív
támogatást
igényelni
számlájában.
Tájékoztatjuk,
hogy
amennyiben
Ön Tájékoztatjuk,
X-szel azt jelöli
meg,
hogy nem jogosult
a támogatásra,
nyilatkozni,
úgy azvagy
FTSZV
fogja, és érvényesíteni
kívánja
az Ön
számlájában.
hogy
amennyiben
Ön X-szel
azt jelöli meg, vagy
hogy nem
nem kíván
jogosult
a támogatásra,
nem
Kft.
a normatív
támogatást
nemKft.
fogja
igényelni,
így nem isnem
tudja
érvényesíteni
aztnem
az Ön
számlájában.
kíván
nyilatkozni,
úgy az FTSZV
a normatív
támogatást
fogja
igényelni, így
is tudja
érvényesíteni azt az Ön számlájában.

Tájékoztatjuk, hogy a normatív támogatás igénybevétele során az FTSZV Kft. az Ön személyes adatait a nem közmĦvel összegyĦjtött háztartási szennyvízzel
kapcsolatos kötelezĘ helyi közszolgáltatásról szóló 72/2013. (X. 14.) FĘv. Kgy. rendelet 12. § (1) bekezdésében foglaltak alapján jogosult kezelni.

Aktuális adatvédelmi
a https://www.ftszv.hu/adatvedelmi-szabalyzat.html
Aktuális
adatvédelmi tájékoztatónk
tájékoztatónkelérhetÛ
elérhetőhonlapunkon,
honlapunkon:
http://www.ftszv.hu/hu//kozerdeku_adatok/2011_evi_cxii_torAmennyiben a normatív támogatásra való jogosultsággal kapcsolatban bármilyen kérdése merülne fel, kérjük, hogy ügyfélszolgálatunkon érdeklĘdjön.
útvonalon.
veny_info_tv_kozzeteteli_listak/tevekenysegre_mukodesre_vonatkozo_adatok/oldal07
Reméljük, hogy ezzel a megoldással segítségére lehettünk.
EgyüttmĦködésüket megköszönve,
Üdvözlettel:
FTSZV FĘvárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft.
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